O goberno de Nigrán expón aos veciños o documento «Vigo Íntegra» da Xunta de Galicia
Escrito por A. Martinez - A Voz de Galicia
Martes, 08 Xullo 2008 02:01

O Concello de Nigrán recibiu o Plan Vigo Íntegra e os técnicos do departamento de Urbanismo
estudan aquelas actuacións que afectan ao termo municipal para facer as alegacións ou
propostas de mellora que desde o Concello considérense necesarias.

O edil de Urbanismo, Juan González, afirma que se entregou unha copia de devandito plan a
cada un dos grupos municipais, co fin de que o estuden e fagan as propostas de mellora ou
modificacións que consideren oportunas para, unha vez estudadas polos técnicos e o goberno,
sexan remitidas no seu momento á consellería de Política Territorial.

O documento está tamén a disposición de todos os veciños de Nigrán na oficina de atención de
urbanismo da Casa Consistorial.

Este plan marca as liñas xerais de actuación viaria en Nigrán con proxectos como a
humanización e a construción da senda peonil e o carril bici pola estrada da vía, a construción
de varias rotondas no mesmo viario ou a modificación do tráfico na rotonda da Ramallosa.

Viario

Pola súa banda, Unión Centrista de Nigrán quere mostrar o seu rexeitamento ao trazado do
novo viario previsto que conectará a rolda de Vigo ata enlazar coa autoestrada AG-57 na saída
a Porto do Molle.

Os independentes de Nigrán piden que se estuden outras alternativas máis cara ao interior
para evitar a derriba de vivendas que se producirá se se mantén a orientación actual.

Antonio Fernández Comesaña solicita ao alcalde que se habilite unha oficina de información
onde atender a todos os colectivos veciñais e particulares afectados para dar as pertinentes
explicacións que demanden por parte dos técnicos municipais, á vez do asesoramento na
interposición das alegacións.
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Este viario troncal que aparece reflectido no documento Vigo Íntegra tamén aparecía reflectido
no Plan Xeral que intentou aprobar o anterior goberno municipal de Nigrán e que non logrou
debido á presión veciñal.
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